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МУРАХИ

Г о р б  височів просто в полі, кіломет
рів за п’ять од головного хребта,— остання зморшка давнього катакліз
му. Колись і на ньому шелестіла трава, він теж був оксамитово-зелений^ 
як і вся рівнина навкруг, але час і дощі злизали з нього родючу землюг 
лишивши голий порепаний кістяк, вивітрений і рудувато-білий.

Неначе кутній зуб, подумав зубний лікар, побачивши той горб. Ні 
тобі деревинки, ні латочки холодку, де б можна сховатись від пекучога 
сонця. Дантист неабияк дивувався, оглядаючи розмічені ділянки на гор
бі: як це землемірам пощастило забити в такий грунт стільки пакільчи- 
ків. Він стояв посеред горба, розжарена скеля пропікала навіть підо
шви, дантист дістав хустку й утер спітніле чоло, тоді й народилось оте 
його порівняння: «Неначе кутній зуб, старий і попсований...» У нього 
було таке відчуття, наче його нагло ошукали. «Обкрутили й послали на 
клятий горб, щоб спекатись небажаного клієнта». Дантист роздратовано 
стиснув кулаки, сам себе кленучи за нерозважливість.

Жодної ділянки ще ніхто не купив. «Ото знайшли дурника! — знову 
подумав він, обережно сходячи осипами схилу.— Невже дурнішого не 
було? Та мене на такий гачок не зловиш. Зась!»
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Це саме він сказав і своєму давньому другові, товаришеві школяр
ських літ, який тепер працював у міськраді:

— Ну що ж... Дуже дякую за сприяння, але заяви я не подам... 
Та ви й не знайдете такого дурника, що зважився б звести дачу на 
такому горбі.

— Горб розділений на чотирнадцять ділянок, а заяв уже подано 
тридцять дві,— довірчо прошепотів приятель.

«Тридцять дві,— подумав дантист уже в своєму кабінеті, й цифра 
заднім числом шпигнула його.— Мало не по три на кожну діляночку... 
Ну й народ!..» Він спробував уявити отих двох кандидатів, які претен
дували на його шмат, і уявив до найменших подробиць, уявив навіть те, 
як вони схиляються над старими зошитами, малюючи плани дач; уявив 
і розлютився ще дужче.

А дружина й собі підлила масла у вогонь.
...Сховавши до шухляди купчу; завірену нотарем, дантист не від

чував радості. Відчув тільки щось таке, що нагадувало стан аматора- 
марафонця, який несподівано випередив усіх.

Удруге дантист побував на тому горбі вже пізньої осені.
Зміни він помітив іще здаля, від автобусної зупинки. Горб сяяв 

черепицею дахів, подекуди чорніли викопи для підвалин, траплялись на
віть саджанці слив і груш, припнуті мотузкою до кілочків.

Але найбільше вразили його лабіринти дротяних огорож. Це дуже 
нагадувало мисливські с^ті, в яких заплутався великий кам’яний звір. 
Дантиста розібрав жаль за колишнім пустищем, та він поспішив прига
сити те несподіване почуття. Посеред горба вже лисніла й імпровізова
на дорога, її вимостили собі водії, ненароком розтрушуючи щебінь, вап
но та бетон. Дантист кілька хвилин ішов цією дорогою, потім таки від

ступив убік, бо згори раз по раз гуркотіли щойно вивантажені 
самоскиди, а він не терпів змовницьких поглядів шоферів, що мовчки 
пропонували йому свої «послуги». Дантист пішов навпростець, мало не 
заблукавши серед колючого лабіринту. Власники оточили свої дачі 
системою хитромудрих огорож, уклавши в них усі свої знання та здіб
ності, й наступного ранку зубний лікар дотепно висміював їх серед своїх 
колег. Один дачник спорудив справжню прикордонну лінію, інший обко
пався рівчаком, третій почепив на стовпчики дротяну сітку — наче нево
дом обгородивсь, четвертий посадив од вулиці колючий терен...

— А ти який зробиш паркан? — спитав його котрийсь колега.
Дантист несподівано замовк, хоч мав у запасі ще багато цікавого.

Скажімо, про того дивака, який усіх переплюнув,— до такого ще не 
додумався на горбі ніхто: він обгородив ділянку іржавими металевими 
смужками, що з них у майстерні штампували ложки. Світило сонце, від 
•огорожі на землю падала тінь — ложечка біля ложечки, а коли до 
огорожі підійшов чоловік, власник ділянки, то й на обличчі в нього та 
на руках, і на штанях та сорочці роями повсідались ложки.

— Ви когось шукаєте? — запитав чоловік.
На цьому лисому горбі вже можна було когось і шукати?
Дантист відповів:
— Шукаю власну садибу. Купив ще навесні, а тепер ніяк не можу 

зорієнтуватись...
— То ви і є той дантист? Доктор Хубенов? — посміхнувся чоло

вік, і чимала ложка з’їла його посмішку..
Дантист кивнув і пішов був геть, але чоловік наздогнав його за 

хвірткою й, витираючи руки об старе галіфе, мовив:
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— У нас із вами спільна межа. Давайте домовимось: десять мет
рів паркану поставлю я, а решту десять ви візьмете на себе...

Ділянка лікаря була гола й сумна, як і на початку літа, тільки 
в розколинах скелі де-не-де повитикалися пучки трави.

— Дуже гарне місце,— сказав сусід.— А панорама просто-таки 
чудова!

Панорама була не бозна-яка, чисте поле внизу та будинки міських 
околиць, але дантист не заперечив і не без подиву відчув, що йому 
приємно слухати такі компліменти. «Ложкар» спитав:

— А чим думаєте засадити свою ділянку?— 1 дістав цигарки.
— Я ще не вирішив.
— То поспішіть, бо осінь кінчається. Якби спитали мене, я пора

див би яблуні. Десять-дванадцять дерев — більше нічого не треба.
І коли вже повернулися до його ложок, він заходивсь показувати, 

як садив сам, його дрібненьке обличчя під злинялою кепкою ожило й 
зашарілося.

— Це робиться так: вибиваєте в скелі яму, метр — на метр — на 
метр, а далі засипаєте ЇЇ грунтом.

— Звідки ви брали грунт?
— Купував у розсаднику,— відповів «ложкар».— Дев’яносто вісім 

стотинок лантух. Кожен копає собі сам, але при цьому стежить, щоб 
у лантух потрапило бодай п’ять чи шість черв’яків: черви добре спушу
ють землю.— Цей чоловік не міг вимовити й кількох слів, не присма
чивши їх цифрою.

Ні, ні, ні, дантист на таке не був здатний. Він на мить собі уявив, 
як хекає вгору стежкою, несучи на спині лантух землі, — й аж здригнув
ся: то було не його амплуа.

«Ложкар» запросив його до будиночка й, коли вони ввійшли, захо
дився варити каву. Дантист розглянувся й сів. У єдиній кімнатці стояло 
просте ліжечко, фанерні панелі взялися візерунком оліфових плям, 
саморобна ж полиця була прибита косо — цвях в цеглу інакше не 
ввійшов.

— Усе тут зроблене моїми руками,— через плече пояснив «лож
кар».

«Аж пальці знати»,— єхидно подумав собі дантист, але сказав інше;
— Вдалий інтер’єр, нічого не скажеш. Будинок як дзвін.
— Пішло чотири тисячі штук цегли! А ви коли почнете?
— Я нічого не будуватиму,— щиро визнав дантист, але, помітивши 

відверто здивований погляд господаря, тут-таки збрехав, утішаючись із 
власної винахідливості: — В мене свій варіант: замовлю собі збірну 
дачу. Тепер такі є.

— Бунгало чи «Альпи»?
Дантист не без вагання відповів:
— «Альпи»...
За місяць він настільки звик до своєї брехні, доводилося так часто 

переповідати її друзям і колегам з поліклініки, що вона обросла без
ліччю всіляких подробиць і дрібниць, які вже самі його до чогось зобо
в’язували, а згодом просто скрутили по руках і по ногах.

Наприкінці квітня дача була готова. Одного недільного дня, розра
хувавшись із останнім майстром, дантист увійшов до лункої кімнатки 
й став коло вікна. Сподівався відчути втіху чи хоч полегкість, але нічо
го подібного не відчув, лише прикрий сморід оліфи та шерхотіння 
стружки під ногами.
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Сусіди-дачники зійшлись поздоровити його, входини затяглись 
допізна, останній автобус уже пішов, і дантист ночував у новій дачі. 
Він ліг на ящиках і задивився в темне вікно. Цілий вечір змушував себе 
щасливо всміхатись і вдавати тверезого, це висотало з нього рештки 
сил, а холодна порожнеча кругом здавалась просто нестерпною.

Спочатку дружина приїздила на дачу мало не через день, навіть 
повтикала була коло порога якісь квіти, але вапняк так і не давім роз
ростись, і запал жінки швидко випарувався. Донька теж приїздила на 
вихідні, це трохи розважало дантиста, вони спали в більшій кімнатці 
всі втрьох, а в одчинене вікно віяло з гір чисте повітря.

— Справжній озон! — не проминав дантист нагоди відзначити.— Як 
не кажи, а не те що в місті.

— Угу,— сонно згоджувалася дружина, зате донька так жодного 
.разу нічого й не відповіла.

Вранці вона никала по лисій ділянці або ж дивилася, як батько 
довбає в скелі ями для стовпців. А якось батько дуже несподівано під
вів голову — донька не встигла відвести очі вбік.

— Чому ти така зажурена? — спитав він.
Дівчина тільки здвигнула плечима.
Наступної суботи її не було. А потім вона взагалі перестала сюди 

їздити.
— Нехай собі,— сказала дантистові дружина.— В кожного своє, 

•вона їздить з однокурсницями в гори.
Спека почалась у травні й не давала перепочинку ані на день. 

Дантист узяв короткочасну відпустку, щоб поставити стовпи та натягти 
дріт. Рихтуючи огорожу, він майже на дотик відчував, як увесь дачний 
горб розпікається в нього під ногами. Сонце за день розжарювало ске
лю аж до нутра, а вночі вона випромінювала сконденсовану сонячну 
енергію. Від страшної задухи не було рятунку навіть уночі. Будиночок 
млів у нудотному запамороченні. Свічки в трійчастім кованім свічнику 
розім’якли й поперехняблювались котра куди. Дантист увечері вперто 
їх вирівнював, напружено сопучи, а вранці вони знову п’яно розхиля
лись, він аж зубами скреготав, не знати на кого лютуючи.

Тільки ранками сонце не так пекло, він користався з нагоди й по
ливав дерева. Колонка була аж під горбом, і дантист разом з іншими 
дачниками тягав на собі воду, й так щодня, і це доводило його до 
сказу, тим більше, що він не знав, на кого має сердитись. Вапняк жадіб
но поглинав воду відро за відром, мов невдячна худобина, мов той не
наситний казковий змій, висмоктував вологу знизу, й за годину-другу 
земля репалась і на ній виступала спрагла сіль.

Продукти в кухонці псувались, яйця тухли навіть у холодку, хліб 
висихав на кістку, а масло в пакеті тануло й розповзалося по столі. 
Дантист намагався рятувати масло й, наливши в полумисок води, клав 
туди пакетик, але масло тануло й у воді, розпливаючись по поверхні 
.жовтими колами, хоч сядь та плач.

— Просто нічим дихати, у місті й то не так...— сказала одного разу 
дружина, востаннє заночувавши на горбі.— Невже ти думаєш висидіти 
тут ціле літо?..

Він у відповідь мало не завив, але схаменувся, звинувачувати не 
-було кого.

Вранці дружина поїхала першим автобусом, а дантист, роздяг
тись до пояса, подався в самих шортах на межу — докінчувати ого
рожу.
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Якось надвечір біля колонки внизу пригальмувала чиясь машина. 
Дантист мало не зомлів: що робити, коли то його товариші?.. Вони час
то напрошувалися в гості на дачу, хоча він жодного разу так нікого 
й не запросив: понабріхував купу всіляких нісенітниць, а виправдатися 
б не зміг, коли б узяли й раптом приїхали... Однак подорожні набрали 
в радіатор свіжої води, посідали в машину й майнули далі.

Ніхто більше не з’являвся на розпеченому горбі. Лише кілька са
мотніх чоловіків никали за * огорожами своїх ділянок, здичавілі та 
мовчазні.

А потім з’явилися мурахи...
Вони вилазили з дірок і тріщин у вапняку, лихе породження задухи 

й спраги, вусаті, довгоногі га руді, з міцними, майже залізними щеле
пами. Тепер вони були буквально скрізь: і в ліжку між простирадлами, 
і в кишенях його штанів, і в розтопленому спекою маслі, навіть коли 
дантист різав хліб, з дірочок у скибці вилазила перелякана мурашка.

Дантист оголосив мурахам війну. Спочатку поставив ніжки меблів 
у баночки з водою, але руді полчища подолали і цей бар’єр, вимостив
ши дорогу власними трупами. Тоді він спробував нафту й сіль, потім 
обмастив меблі густим несохнучим клеєм, однак мурахи не знали пере
пон. Дантист не зваживсь радитися з сусідами: а що коли в них немає 
тієї комашні? Це стало б зайвим приводом до глузування, чого він бояв
ся над усе.

Тепер напередодні кожного вихідного дня, простуючи з рюкзаком 
до автостанції, він ходив по аптеках і ніяково питав:

— Чи немає чогось новенького від мурахів?..
Дантист питав, а сам нишком розглядався: бува почує хтось із 

отих — його сусідів-дачників. У цей час автобуси аж розсідалися від 
городян. Пенсіонери у вилинялих куртках, цілі сім’ї в однакових полот
няних шапочках, шортах і кедах вирушали в гори. Ще минулого року 
так само мандрував і він... Звичайно, заздрити не мав причин: на тур
базах завжди було важко влаштуватися на ночівлю. Попервах дантиста 
навіть охоплювало якесь дивне відчуття, коли він насилу витягав рюк
зак з переповненого автобуса: оті розімлілі від задухи пасажири не 
мали власних дач!

Але пізніше, коли нерівна війна з мурахами остаточно доконала 
його, дантистові інколи спадало на думку: а що, якби взяти та й не 
зійти на своїй обридлій зупинці, поїхати разом з усіма аж до гір... Але 
на це він так жодного разу й не зважився. Покірливо злазив на тій 
зупинці біля горба, немов приречений. Та щойно висідав, ледве за ав
тобусом улягалася курява, дантиста опановувало нове почуття: в того 
клятого горба була якась гемонська похмура сила, що знову й знову 
притягала його. «Але я колись таки не зійду з автобуса»,— зловтішно 
думав собі дантист, деручись угору стрімкою стежкою, а тоді брався 
бігти й підтюпцем, щоб швидше випробувати новий засіб од мурашні.

Однак мурахи пропали тільки аж десь у жовтні — самі зійшли.
Та наступного літа вони знову повернулись. А ще за рік, остаточно 

капітулювавши перед рудим ворогом, дантист вирішив продати ділянку 
разом з усім добром, нехай навіть на збиток. Але того літа яблуньки 
вперше зацвіли, й дантист наважився ще трохи потерпіти, було б шкода 
не скуштувати власних плодів. Яблука вдались кислі та набокуваті — 
просто жах, неначе їх зумисне поспотворювали ще в зав’язі. Вдома їх 
ніхто не їв, і він одвіз дві діжки до найближчої сільської винарні. Там 
уперше й сказав дядькам про свій намір продати дачу. Сказав та й ска-
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зав. 1 страшенно здивувався, коли найближчої неділі біля дачі зупи
нився якийсь мотоцикліст. Незнайомий уважно оглянув ділянку, об
мацав будиночок з усіх боків. Шкіряна куртка облягала його дебелий 
тулуб, і весь він був як надутий футбольний м’яч. А говорив несподі
вано стисло, дарма що товстун:

— Скільки?
Дантист назвав чесну ціну.
— Добре. Коли?
— Та десь наприкінці місяця. Я чув — це забарне діло.
— Ну гаразд.
Дантиста втішили ці відвідини. Він раптом відчув себе щасливим 

і молодим, і тепер сам собі дивувався, адже до свободи був один-одні- 
сінький крок — як це він досі не додумався до такого?

— Я знайшов покупця,— сказав він увечері дружині.— За місяць 
продам.

Дружина не заперечувала, й тепер щастя здавалося зовсім реаль
ним і близьким.

Наступної неділі приїхало «варгбургом» двоє пенсіонерів. У цих 
дантист — не задля вигоди, а просто так, із цікавості — заправив знач
но більшу ціну. Старі перезирнулися, й дід кивнув. Дантиста вразила 
гака покваплива згода. Навіть розібрав страх...

— Тут улітку досить задушно,— спробував розрадити їх дантист.
— Байдуже,— відповіла стара.
— Та й вода дуже далеко...— Дантист уже боронив ділянку 

грудьми.
Покупець недбало махнув рукою: дарма, дарма...
Він теж ретельно оглянув будиночок, зазирнув навіть на дах. Дан

тист ішов назирці і карався. Не знав уже, що сказати, як позбутися цих 
людей. Нарешті сказав і про мурахів. То був останній заряд, найнадій
ніша зброя обложеної фортеці, але пенсіонери не відступили навіть 
перед цим.

Дантист не обіцяв їм нічого певного, й коли машина з’їхала з 
горба на путівець, він полегшено зітхнув і випростав плечі; на серці 
було так, наче він чудом уникнув страшної помилки. Дантист пішов у 
садок і, насвистуючи якусь мелодію, почав носити під яблуньки пере
гній.

Тепер він уже був абсолютно певний, що ні за які гроші нічого 
цього нікому не продасть...

Одного суботнього вечора, хильнувши горілки із своїх терпких на
бокуватих яблучат, він лежав горілиць і намагавсь уявити, як житиме 
далі серед оцих дощаних стін. Губи його були суворо стиснуті, неначе 
він зараз уявляв не себе, а когось іншого й дуже далекого. І зовсім 
ясно побачив кощавенького сумовитого дідуся, який щосуботи вештає
ться по аптеках і, роззираючись туди й сюди, щоб не здибати знайомо
го, з блідою посмішкою допитується в продавців:

— Чи немає чогось нового від мурашок?..
Яблучна горілка була нікчемна й терпка, але він доливав і доливав 

з бутля. Пив і тихенько оплакував своє безталанне життя.
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